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токол

от
09 март 2020 г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, ал.1 от ППЗОП,
назначена със заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ - Варна № РД-06-764/09.03.2020г. за
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане пряко договаряне с определени
лица, обявена с решение № РД-21-136/12.02.2020г. с предмет "Охранителни дейности,
включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет
- Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7971 3000
„Охранителни услуги“/ и публикувана в АОП под уникален номер 959760.
В 9:00 часа на 09 март 2020г. в Конферентна зала 116 в Учебен блок - 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. Косьо Владимиров - член - Ръководител сектор „Аудио-визуални,
телекомуникационни и осигурителни системи“;
3. инж.Владко Влаев - член - Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна
дейност“ в ИУ-Варна.
До 16.30 часа на 06.03.2020г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 3 /три/ оферта в запечатани и непрозрачни
опаковки, както следва:
1.
„Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202752982 с
вх.№ 117-1/05.03,2020г. от Ю.ЗОч. - поканено лице за провеждане на пряко договаряне.
2.
“Арес груп 1“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203035720 с вх.№ 1172/06.03.2020г. от 09.30ч. - поканено лице за провеждане на пряко договаряне.
3.
„БТ СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200999966c вх.№ 117-3/06.03,2020г.
от 11.15ч. —поканено лице за провеждане на пряко договаряне.
В залата присъстват Спасимир Митев - управител на „БТ СОД“ ООД - участник в
обществената поръчка, Евгени Петров - предсавител на „Марина секюрити сикрет
груп“ ЕООД - участник в обществената поръчка и Валентина Евтимова - представител
на “Арес груп 1“ ЕООД - участник в обществената поръчка.
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ Варна № РД-06-764/09.03.2020г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 3
/три/ броя оферти от „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и
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„БГ СОД“ ООД, което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на
чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.
Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с
нарушена цялост и имат записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на
документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени. Ценовите параметри, бяха в запечатани, непрозрачни
пликове в рамките на опаковките на офертата.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Спасимир Митев управител на „БГ СОД“ ООД - участник в обществената поръчка - подписаха
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ на „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД.
Членовете на комисията и Евгени Петров - представител на „Марина секюрити сикрет
груп“ ЕООД - участник в обществената поръчка - подписаха „Предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на „БГ СОД“
ООД.
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След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията. Поканените определени лица бяха помолени да изчакат
извън залата приключването на закрито заседание по разглеждане на съдържащите се
документи в офертите на участниците в съответствие с разпоредбите на ЗОП и
условията определени в документацията по поръчката.
В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните
констатации:

I

i

I

1. „МАРИНА СЕКЮРИТИ СИКРЕТ ГРУП“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202752982 с
вх.№ 117-1/05.03.2020г. от М.ЗОч., съдържа:
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- списък на документите, съдържащи се в офертата;
информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от закона за мерките срещу изпирането на пари
/Приложение 2/, подписана от тримата управители на предприятието (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал)',
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);

\
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-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/, подписана от управителя на предприятието (оригинал)',
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 9/ (<оригинал);
- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски
документ за обществени поръчки.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „Дарина секюрити сикрет груп“ ЕООД.
2. “АРЕС ГРУП 1“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203035720 с вх.№ 117-2/06.03.2020г. от
09.30ч., съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от закона за мерките срещу изпирането на пари
/Приложение 2/, подписана от тримата управители на предприятието (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т .6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал)-,
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал)',
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал)',
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/, подписана от управителя на предприятието (оригинал)',
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 91 (оригинал)',
- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски
документ за обществени поръчки.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на “Арес груп 1“ ЕООД.
з
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3. ..БГ СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200999966 с вх.№ 117-3/06.03.2020г. от 11.15ч.,
съдържа подписани от двамата управители:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал)',
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от закона за мерките срещу изпирането на пари
/Приложение 2/, подписана от тримата управители на предприятието (оригинал)',
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал)',
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 9/ (оригинал);
- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски
документ за обществени поръчки.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „БГ СОД“ ООД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1МТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от участниците
„Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД
относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване
/информацията за годност/правоспособност и техническа и професионална
способност/ определени от Възложителя.
1.
„МАРИНА СЕКЮРИТИ СИКРЕТ
БУЛСТАТ 202752982, декларира:

ГРУП“

ЕООД

с ЕИК

по

- наличие на валидна лицензия за извършване на ЧОД по чл.5, ал.1,т.2
№2689/14.05.2014 г., издаден от ГДНП-София и фигуриращ в списъка на валидните
лицензи под №1816.
- че през последните три години от датата на подаване на офертата дружеството е
изпълнило услуга идентична с тази на поръчката, а именно охранителна дейност;
4
01.01.01 FM

- че разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими
за изпълнение на поръчката, а именно с реален денонощен оперативен център за
обработка на сигнали от постовете и оказване на помощ и съдействие.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Марина секюрити сикрет
груп“ ЕООД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване
/информацията за годност/правоспособност и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.
2.

“АРЕС ГРУП 1“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203035720, декларира:

- наличие на валидна лицензия за извършване на ЧОД по чл.5, ал.1, т.2
№2716/30.07.2014 г., валиден за територията на цялата страна, издаден от ГДНП-София
и вписан като валиден лиценз е под №1847. Допълнение /Приложение №7 към т.5 от
M3 №8121-3-373/2018 г. към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по
чл.5, ал.1, т.2 и т.5 №2716/30.07.2014 г., издадено на 19.10.2018 г. от МВР-ГДНП на
основание чл.14 от З.ЧОД. Служебна бележка рег.№328600-61783/22.10.2018 г.,
издадена на основание чл. 18 от Наредба №8121з-610 от 11.06.2018.
- че през последните три години от датата на подаване на офертата дружеството е
изпълнило услуга идентична с тази на поръчката, а именно охранителна дейност;
- че разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими
за изпълнение на поръчката, а именно с реален денонощен оперативен център за
обработка на сигнали от постовете и оказване на помощ и съдействие.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Арес груп 1“ ЕООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
годност/правоспособност и техническа и професионална способност/, удовлетворяват
изискванията на Възложителя.
3.
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..БГ СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200999966, декларира:

- наличие на валидна лицензия за извършване на ЧОД по чл.5, ал.1,т.2
№1506/03.05.2010 г. на територията на цялата страна, издаден от ГДНП-София и
фигурира под №1265 в списъка на валидните лицензи по стария ЗЧОД. Допълнение
/Приложение №7 към т.5 от M3 №8121з-373/2018 г./ към Лиценз за извършване на
частна охранителна дейност по чл.5, ал.1 , т.2 и т.5 №1506/03.05.2010 г.,издадено на
07.12.2018 г. от МВР ГДНП на основание чл.14 от ЗЧОД. Служебна бележка
рег.№328600-70951/12.12.2018 г.,издадена на основание чл.18 от Наредба №8121з-610
от 11.06.2018 г.
- че през последните три години от датата на подаване на офертата дружеството е
изпълнило услуга идентична с тази на поръчката, а именно охранителна дейност;
- че разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими
за изпълнение на поръчката, а именно с реален денонощен оперативен център за
обработка на сигнали от постовете и оказване на помощ и съдействие.
Комисията приема, че заявените данни от участника „БГ СОД“ ООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
годност/правоспособност и техническа и професионална способност/, удовлетворяват
изискванията на Възложителя.
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ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1МТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците
„Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД.
1.

„МАРИНА СЕКЮРИТИ СИКРЕТ ГРУП“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ
202752982

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
Основните задължения, смени и начин на обектите - съгласно техническата
спецификация на Възложителя.
2.
Охраната на обектите ще се извършва с по 1 въоръжен охранител на смяна, като
за обектите с предвиден обход е мобилен охранителен патрул, за такива без предвиден
обход - пост за охрана, а за част от обектите, за които е предвиден обход само в
извънработно време - комбинация от двата вида /в работно време - пост за охрана, в
извънработно време - мобилен охранителен патрул/.
3.
Осигуряване на необходимия брой квалифицирани служители за осъществяване
предмета на договора, които отговарят на изискванията на Закона за частната
охранителна дейност и подзаконовите актове.
4.
При определяне броя на необходимите охранители за всеки пост отчитане вида
на обекта, начина на охрана, както и изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за
работното време, почивките и отпуските.
5.
При искане от страна на Възложителя вследствие на незадоволително
изпълнение на задълженията задължава да замени един или повече служители, пряко
ангажирани с физическата охрана на конкретния обект, осигури своевременно и след
съгласуване с Възложителя, подходящ заместващ персонал.
6.
Осигуряване за всички охранители, пряко ангажирани с охраната на обектите,
предмет на договора, униформено лятно и зимно облекло с отличителни знаци,
служебна идентификационна карта със снимка, екипирани с помощни средства за
изпълнение на дейността, както и с необходимите средства за комуникация,
осигуряващи им постоянна връзка с дежурната група и денонощния оперативен център
на изпълнителя.
7.
Всички действия, графици, смени и др. по изпълнение на дейностите да се
съгласуват предварително с отговорно лице от страна на Възложителя в срок до 20-то
число на предходния календарен месец.
8.
Организиране и осъществяване на контрол при извършването на оценка на
състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти, съгласно изискванита на
Закона за частна охранителна дейност.
9.
За всеки обект, поет за охрана да изготви в 14-дневен срок от сключването на
договора за охрана нормативно изискуемите документи.
10.
Организиране и поддържане на денонощно подвижна охранителна група, която
ще има постоянна връзка със служителите, охраняващи обектите чрез денонощния
оперативен център на изпълнителя. В случай на необходимост групата да реагира
незабавно с цел подпомогне охранителите на обекта.
11.
Извършване постоянни огледи на всеки обект и при констатиране на условия
и/или предпоставки за извършване на противоправни посегателства, заедно с
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Възложителя предприемане на съответните мерки за остраняването им. В случай на
противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или живота и
здравето на физически лица в обектите, както и при осъществяване на такова,
задлжение да се предприемат всички позволени от законите на Р.България мерки за
защита на живота и здравето на лицата в обекта и на имуществото на възложителя и
незабавно уведомяване на органите на МВР и Възложителя.
12.
Задължение при възникване на пожар, природни бедствия, аварии или други
подобни непредвидени обстоятелства, незабавно да се уведоми съответните
компетентни органи и Възложителя и предприемане на незабавни мерки за
предотвратяване и ограничаване на вредните последици. При изпълнение на
служебните си задължения на частна охранителна дейност да изпълнява задачи,
поставени от длъжностното лице, ръководещо спасителните дейности и дейностите по
отстраняване на опасностите за населението. При терористичен акт или заплаха от
терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна дейност, действия по
предварително съгласуван с ОД на МВР план, конкретен за всеки обект. При
провеждане на антитерористична операция лицата, извършващи частна охранителна
дейност в зоната на операцията, действат съгласно чл. 39 от Закона за противодействие
на тероризма.
13.
При ситуации, насочващи към извод, че е налице кражба, увреждане и/или
унищожаване на имущество на възложителя, запазване на местопроизшествието, като
ще оказваме съдействие на полицейските органи за извършване на оглед, намиране на
свидетели и/или други правомерни действия за запазване интересите на Възложителя и
изготвяне на съвместен констативен протокол.
14.
В случай на възникване на обективна невъзможност да изпълнява задълженията
си самостоятелно - служителят на смяна в охранявания обект е длъжен да уведоми
управител на участника незабавно, като се задължава да предприеме мерки за неговата
замяна, с цел обектът да не остане без охрана.
15.
При осъществяване на охранителната дейност се задължава да се съобразява с
всички законосъобразни указания на Възложителя, а при възникнала необходимост от
промяна на одобрените план и схема за охрана на обект, да го уведоми писмено в
тридневен срок.
16.
Задължава се да не разгласява факти и обстоятелства, представляващи лични
данни или класифицирана информация, както и данни за охранявания обект, за
техническите средства и съхраняваните материали, а също така и сведенията, които са
ни станали известни при и/или по повод изпълнение на задълженията.
17.
Задължава се да отразява и съхранява информация за обекта, съдържаща данни
за дежурствата, констатираните нарушения или други данни, свързани с изпълнение на
задълженията.
18.
При неспазване на възложената охранителна дейност, констатирано от
Възложителя с протокол, съставен от определени от него за целта лица, се налагат на
изпълнителя предвидените в договора санкции и неустойки.
19.
Задължава се при отнемане на лиценза ни за извършване на ЧОД от съответния
компетентен орган да уведоми незабавно Възложителя.
20.
Задължава се да извършва възложената охранителна дейност в съответствие с
действащите нормативни актове в Р.България, регламентиращи изпълнение на частна
охранителна дейност.
21.
В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава
да представи преди подписване на договора гаранцията, обезпечаваща изпълнението му,
съгласно условията на документацията.

7
01.01.01 FM

22.
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната.
23.
Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
24.
Деклариране, че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни, обвързване с
нея.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
2.

“АРЕС ГРУП 1“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203035720

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
Основните задължения, смени и начин на обектите - съгласно техническата
спецификация на Възложителя.
2.
Охраната на обектите ще се извършва с по 1 въоръжен охранител на смяна, като
за обектите с предвиден обход е мобилен охранителен патрул, за такива без предвиден
обход - пост за охрана, а за част от обектите, за които е предвиден обход само в
извънработно време - комбинация от двата вида /в работно време - пост за охрана, в
извънработно време - мобилен охранителен патрул/.
3.
Осигуряване на необходимия брой квалифицирани служители за осъществяване
предмета на договора, които отговарят на изискванията на Закона за частната
охранителна дейност и подзаконовите актове.
4.
При определяне броя на необходимите охранители за всеки пост отчитане вида
на обекта, начина на охрана, както и изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за
работното време, почивките и отпуските.
5.
При искане от страна на Възложителя вследствие на незадоволително
изпълнение на задълженията задължава да замени един или повече служители, пряко
ангажирани с физическата охрана на конкретния обект, осигури своевременно и след
съгласуване с Възложителя, подходящ заместващ персонал.
6.
Осигуряване за всички охранители, пряко ангажирани с охраната на обектите,
предмет на договора, униформено лятно и зимно облекло с отличителни знаци,
служебна идентификационна карта със снимка, екипирани с помощни средства за
изпълнение на дейността, както и с необходимите средства за комуникация,
осигуряващи им постоянна връзка с дежурната група и денонощния оперативен център
на изпълнителя.
7.
Всички действия, графици, смени и др. по изпълнение на дейностите да се
съгласуват предварително с отговорно лице от страна на Възложителя в срок до 20-то
число на предходния календарен месец.
8.
Организиране и осъществяване на контрол при извършването на оценка на
състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти, съгласно изискванита на
Закона за частна охранителна дейност.
9.
За всеки обект, поет за охрана да изготви в 14-дневен срок от сключването на
договора за охрана нормативно изискуемите документи.
10.
Организиране и поддържане на денонощно подвижна охранителна група, която
ще има постоянна връзка със служителите, охраняващи обектите чрез денонощния
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оперативен център на изпълнителя. В случай на необходимост групата да реагира
незабавно с цел подпомогне охранителите на обекта.
11.
Извършване постоянни огледи на всеки обект и при констатиране на условия
и/или предпоставки за извършване на противоправни посегателства, заедно с
Възложителя предприемане на съответните мерки за остраняването им. В случай на
противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или живота и
здравето на физически лица в обектите, както и при осъществяване на такова,
задлжение да се предприемат всички позволени от законите на Р.България мерки за
защита на живота и здравето на лицата в обекта и на имуществото на възложителя и
незабавно уведомяване на органите на МВР и Възложителя.
12.
Задължение при възникване на пожар, природни бедствия, аварии или други
подобни непредвидени обстоятелства, незабавно да се уведоми съответните
компетентни органи и Възложителя и предприемане на незабавни мерки за
предотвратяване и ограничаване на вредните последици. При изпълнение на
служебните си задължения на частна охранителна дейност да изпълнява задачи,
поставени от длъжностното лице, ръководещо спасителните дейности и дейностите по
отстраняване на опасностите за населението. При терористичен акт или заплаха от
терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна дейност, действия по
предварително съгласуван с ОД на МВР план, конкретен за всеки обект. При
провеждане на антитерористична операция лицата, извършващи частна охранителна
дейност в зоната на операцията, действат съгласно чл. 39 от Закона за противодействие
на тероризма.
13.
При ситуации, насочващи към извод, че е налице кражба, увреждане и/или
унищожаване на имущество на възложителя, запазване на местопроизшествието, като
ще оказваме съдействие на полицейските органи за извършване на оглед, намиране на
свидетели и/или други правомерни действия за запазване интересите на Възложителя и
изготвяне на съвместен констативен протокол.
14.
В случай на възникване на обективна невъзможност да изпълнява задълженията
си самостоятелно - служителят на смяна в охранявания обект е длъжен да уведоми
управител на участника незабавно, като се задължава да предприеме мерки за неговата
замяна, с цел обектът да не остане без охрана.
15.
При осъществяване на охранителната дейност се задължава да се съобразява с
всички законосъобразни указания на Възложителя, а при възникнала необходимост от
промяна на одобрените план и схема за охрана на обект, да го уведоми писмено в
тридневен срок.
16.
Задължава се да не разгласява факти и обстоятелства, представляващи лични
данни или класифицирана информация, както и данни за охранявания обект, за
техническите средства и съхраняваните материали, а също така и сведенията, които са
ни станали известни при и/или по повод изпълнение на задълженията.
17.
Задължава се да отразява и съхранява информация за обекта, съдържаща данни
за дежурствата, констатираните нарушения или други данни, свързани с изпълнение на
задълженията.
18.
При неспазване на възложената охранителна дейност, констатирано от
Възложителя с протокол, съставен от определени от него за целта лица, се налагат на
изпълнителя предвидените в договора санкции и неустойки.
19.
Задължава се при отнемане на лиценза ни за извършване на 4 0 Д от съответния
компетентен орган да уведоми незабавно Възложителя.
20.
Задължава се да извършва възложената охранителна дейност в съответствие с
действащите нормативни актове в Р.България, регламентиращи изпълнение на частна
охранителна дейност.
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21.
В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава
да представи преди подписване на договора гаранцията, обезпечаваща изпълнението му,
съгласно условията на документацията.
22.
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната.
23.
Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
24.
Деклариране, че оферта е валидна за периода от 100 календарни дни, обвързване
с нея.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
“Арес груп 1“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
3.

„БГ СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200999966

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1. Основните задължения, смени и начин на обектите - съгласно техническата
спецификация на Възложителя.
2. Охраната на обектите ще се извършва с по 1 въоръжен охранител на смяна, като за
обектите с предвиден обход е мобилен охранителен патрул от 2 въоръжени охранители,
за такива без предвиден обход - пост за охрана, а за част от обектите, за които е
предвиден обход само в извънработно време - комбинация от двата вида /в работно
време - пост за охрана, в извънработно време - мобилен охранителен патрул/.
3. Осигуряване на необходимия брой квалифицирани служители за осъществяване
предмета на договора, които отговарят на изискванията на Закона за частната
охранителна дейност и подзаконовите актове.
4. При определяне броя на необходимите охранители за всеки пост отчитане вида на
обекта, начина на охрана, както и изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за
работното време, почивките и отпуските.
5. При искане от страна на Възложителя вследствие на незадоволително изпълнение на
задълженията задължава да замени един или повече служители, пряко ангажирани с
физическата охрана на конкретния обект, осигури своевременно и след съгласуване с
Възложителя, подходящ заместващ персонал.
6. Осигуряване за всички охранители, пряко ангажирани с охраната на обектите,
предмет на договора, униформено лятно и зимно облекло с отличителни знаци,
служебна идентификационна карта със снимка, екипирани с помощни средства за
изпълнение на дейността, както и с необходимите средства за комуникация,
осигуряващи им постоянна връзка с дежурната група и денонощния оперативен център
на изпълнителя.
7. Всички действия, графици, смени и др. по изпълнение на дейностите да се съгласуват
предварително с отговорно лице от страна на Възложителя в срок до 20-то число на
предходния календарен месец.
8. Организиране и осъществяване на контрол при извършването на оценка на
състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти, съгласно изискванита на
Закона за частна охранителна дейност.
9. За всеки обект, поет за охрана да изготви в 14-дневен срок от сключването на
договора за охрана нормативно изискуемите документи.
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10. Организиране и поддържане на денонощно подвижна охранителна група, която ще
има постоянна връзка със служителите, охраняващи обектите чрез денонощния
оперативен център на изпълнителя. В случай на необходимост групата да реагира
незабавно с цел подпомогне охранителите на обекта.
11. Извършване постоянни огледи на всеки обект и при констатиране на условия и/или
предпоставки за извършване на противоправни посегателства, заедно с Възложителя
предприемане на съответните мерки за остраняването им. В случай на противоправно
посегателство спрямо охраняваното имущество и/или живота и здравето на физически
лица в обектите, както и при осъществяване на такова, задлжение да се предприемат
всички позволени от законите на Р.България мерки за защита на живота и здравето на
лицата в обекта и на имуществото на възложителя и незабавно уведомяване на
органите на МВР и Възложителя.
12. Задължение при възникване на пожар, природни бедствия, аварии или други
подобни непредвидени обстоятелства, незабавно да се уведоми съответните
компетентни органи и Възложителя и предприемане на незабавни мерки за
предотвратяване и ограничаване на вредните последици. При изпълнение на
служебните си задължения на частна охранителна дейност да изпълнява задачи,
поставени от длъжностното лице, ръководещо спасителните дейности и дейностите по
отстраняване на опасностите за населението. При терористичен акт или заплаха от
терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна дейност, действия по
предварително съгласуван с ОД на МВР план, конкретен за всеки обект. При
провеждане на антитерористична операция лицата, извършващи частна охранителна
дейност в зоната на операцията, действат съгласно чл. 39 от Закона за противодействие
на тероризма.
13. При ситуации, насочващи към извод, че е налице кражба, увреждане и/или
унищожаване на имущество на възложителя, запазване на местопроизшествието, като
ще оказваме съдействие на полицейските органи за извършване на оглед, намиране на
свидетели и/или други правомерни действия за запазване интересите на Възложителя и
изготвяне на съвместен констативен протокол.
14. В случай на възникване на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си
самостоятелно - служителят на смяна в охранявания обект е длъжен да уведоми
управител на участника незабавно, като се задължава да предприеме мерки за неговата
замяна, с цел обектът да не остане без охрана.
15. При осъществяване на охранителната дейност се задължава да се съобразява с
всички законосъобразни указания на Възложителя, а при възникнала необходимост от
промяна на одобрените план и схема за охрана на обект, да го уведоми писмено в
тридневен срок.
16. Задължава се да не разгласява факти и обстоятелства, представляващи лични данни
или класифицирана информация, както и данни за охранявания обект, за техническите
средства и съхраняваните материали, а също така и сведенията, които са ни станали
известни при и/или по повод изпълнение на задълженията.
17. Задължава се да отразява и съхранява информация за обекта, съдържаща данни за
дежурствата, констатираните нарушения или други данни, свързани с изпълнение на
задълженията.
18. При неспазване на възложената охранителна дейност, констатирано от Възложителя
с протокол, съставен от определени от него за целта лица, се налагат на изпълнителя
предвидените в договора санкции и неустойки.
19. Задължава се при отнемане на лиценза ни за извършване на 4 0 Д от съответния
компетентен орган да уведоми незабавно Възложителя.
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20. Задължава се да извършва възложената охранителна дейност в съответствие с
действащите нормативни актове в Р.България, регламентиращи изпълнение на частна
охранителна дейност.
21. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава да
представи преди подписване на договора гаранцията, обезпечаваща изпълнението му,
съгласно условията на документацията.
22. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната.
23. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
24. Деклариране, че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни, обвързване с
нея.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„БГ СОД“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1МТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите
параметри“ на участниците „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп
1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД.
В присъствие на поотделно поканен участник-представител от „Марина секюрити
сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД, комисията отвори
ценовите параметри предоставени в запечатани, непрозрачни пликове в рамките на
опаковките на офертите._____________________ ___________________________________
Предлагани
ценови
№
параметри
Участник
Оферта №
по ред
в лева без вкл.
ДДС
секюрити
17 200.00
вх.№ 117-1/05.03.2020г. от Ю.ЗОч. „Марина
1
сикрет груп“ ЕООД
17 800.00
вх.№ 117-2/06.03.2020г. от 09.30ч. “Арес груп 1“ ЕООД
2
вх.№ 117-3/06.03,2020г. от 11.15ч. „БГ СОД“ ООД
16 600.00
3
В присъствие на поотделно поканен участник-представител от „Марина секюрити
сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД, комисията обяви
предложените цени, изиска и получи тяхното потвърждение и изрично съгласие за
оповестяването им пред другите участници.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Спасимир Митев управител на „БГ СОД“ ООД - участник в обществената поръчка - подписаха
„Ценовите параметри“ на „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД.
Членовете на комисията и Евгени Петров - представител на „Марина секюрити сикрет
груп“ ЕООД - участник в обществената поръчка - подписаха „Ценовите параметри“ на
„БГ СОД“ ООД.
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01.01.01 FM

В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за
съотношението на предложените от допуснатите до класиране участници ценови
параметри със средната стойност на останалите участници.
Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП
„Марина
“Арес груп 1“
секюрити
ЕООД
сикрет груп“
ЕООД
„Марина секюрити сикрет груп“
17 200.00
ЕООД
17 800.00
“Арес груп 1“ ЕООД
16 600.00
16 600.00
„БГ СОД“ ООД

„БГ СОД“
ООД
17 200.00
17 800.00
-

Предложение на участника

17 200.00

17 800.00

16 600.00

Средна стойност на останалите
участници

17 200.00

16 900.00

17 500.00

неблагоприятна
оферта

благоприятна
оферта

неприложимо
неприложимо

-900.00
0.05%

Статут
на офертата
Разлика
%

съвпадение с
предложението
на участника
неприложимо
неприложимо

Комисията не установи да има участник, чиито ценови параметри, предложени за
изпълнение на обществената поръчка да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.
Резултати от разглеждане
допуснатите участници:

и

оценяване

на

ценовите

оферти

на

1. Участникът „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД е представил ценови параметри
в оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс
и отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от лице,
упълномощено да представлява предприятието. Комисията не установи разминаване
между посочените с цифри и думи стойности, както и няма разминаване при
умножението на посочените месечна и крайна цена за срока от 24 месеца.
2. Участникът “Арес груп 1“ ЕООД е представил ценови параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Комисията констатира, че предложената
ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и отговаря на
условията на Възложителя. Предложението е подписано от лице, упълномощено да
представлява предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените
с цифри и думи стойности, както и няма разминаване при умножението на
посочените месечна и крайна цена за срока от 24 месеца
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3. Участникът „БГ СОД“ ООД е представил ценови параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Комисията констатира, че предложената
ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и отговаря на
условията на Възложителя. Предложението е подписано от лице, упълномощено да
представлява предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените
с цифри и думи стойности, както и няма разминаване при умножението на
посочените месечна и крайна цена за срока от 24 месеца.
,
;

На основание т.24 от описанието на обществената поръчка, касаеща оценяването
на икономически най-изгодната оферта по критерии за възлагане най-ниска цена /чл.70
ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска
цена, комисията класира участниците за охранителни дейности, включително
въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна,
както следва:
1. „БГ СОД“ ООД
2. „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД
3. “Арес груп 1“ ЕООД

Г
;

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да
бъде предложено сключване на договор с предмет "Охранителни дейности,
включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет
- Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPW - 7971 3000
„Охранителни услуги“/ и публикувана в АОП под уникален номер 959760 на „БГ
СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200999966, съгласно предложението за изпълнение на
поръчката и ценовите параметри на участника.
В съответствие с разпоредбите на чл.60 от ППЗОП, комисията ще изготви доклад,
който заедно с протоколите от заседанията на комисията, както и цялата документация
по процедурата ще бъдат предени на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 181,
ал.5 от ЗОП.
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол технически е съставен на 18 март 2020г.
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2. Косьо Владимиров.
3. Владко Влаев
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